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ل 

ملخص الدراسة
قيم المراهقين والمراهقات األردنيين مقارنة بقيم آبائهم وأمهاتهم في
المستويات االجتماعية االقتصادية الثالثة
إعداد
نزار عبدالسالم شموط
إشراف
األستاذ الدكتور
موفق الحمداني
هككدفتهككذهالدراسككةإلككىالكشككفعككنالمن ومككةالقيميككةلألبككوينوعالقتهككابالمن ومككة
القيميككةألبنككائهمفككيمرحلككةالمراهقككةوالعالقككةبككينمتغيككريالجككنسوالمسككتوىاالقتصككادي
االجتماعيمنجهةوالمن ومةالقيميةلدىكلمناآلباءواألبناءمنكالالجنسينمكنجهكة
أخرى.ومنأجلتحقيقهذاالهدفتماستخداممقياسروكيشللقيموالمعكدلللبيئكةاألردنيكة
والذييشتملعلىمقياسالقيمالغائيةوالوسيليةوقدتمتطبيقالدراسةعلىعينةمكونةمكن
()1398فرداًموزعينعلىالنحوالتالي)466(:طالباًوطالبةمنالصفاألولالثانويفي
المككدارسالحكوميككةوالخاصككةفككيمحاف ككةالزرقككاءمككنهم()250طالبككةو()216طالب كاًتككم
اختيارهمبالطريقةالعشكوائيةالمتعكددةالمراحكل وآبكائهممكنالجنسكينالبكالدعكددهم()932
منهم()466أما ًو()466أبا ً .
وقدخلصتنتائجالدراسةإلىمايلي :
فيمايتعلكقبججمكاليترتيكبأفكرادالعينكةللقكيمالغائيكةوالوسكيليةفقكدجكاءترتيكبقيمكة
التدينوالعمللآلخرةفيالرتبةاألولىبالنسبةللقيمالغائيةتلتهاقيمةاألمناألسريثمقيمكة
السعادةوجاءتقيمةاالعترافاالجتماعيفكيالترتيكباألخيكر.كمكاحصكلتقيمكةالطمكوح
علىالرتبةاألولىبالنسبةللقيمالوسيليةتلتهاقيمةالشجاعةثمقيمةالن افةفكيحكينجكاءت
قيمةالطاعةفيالرتبةاألخيرة .

م 

وأ هككرتالنتككائجوجككوداتمككاقكبيككربككينالجيلككينكمككا هككرتفككروققليلككةذاتداللككة
إحصائيةبينجيلاآلباءوجيلاألبناءفيخمسقيمغائيةمنأصلثمانيعشكرةقيمكةوفكي
تسعقيموسيليةمنأصلعشرينقيمة.فيحكينأ هكرمعامكلارتبكاطفكرقالرتكبارتباطكاً
مرتمعاًتراوحبين()0.80-0.76بينالرتبالتيمنحهاكلمكناآلبكاءواألبنكاءللقكيمالغائيكة
والوسيلية.
كماأ هرتالنتائجوجكودفكروقذاتداللكةإحصكائيةبكينالجنسكينمكنأفكرادالعينكة 
وقد هرتسبعةفروقذاتداللةإحصائيةفيالقيمالغائيةمنأصلثمانيعشرةقيمةبين
الذكور(آباءوبنين)واإلناث(أمهاتوبنات)كما هرتعشرةفروقفيالقيمالوسيليةمكن
أصلعشرينقيمة إالأنهذهالمروقفيمجملهاطميمة وهذاماأيدتهنتيجةمعاملارتباط
فرقالرتببيندرجاتالجنسينوالتيأ هكرتارتباطكاًمرتمعكاً()0.90بكيندرجكاتالقكيم
للجنسين.
وبينتالنتائجوجودفروقذاتداللةإحصكائيةألثكرالمسكتوىاالقتصكادياالجتمكاعي
علىتشكيلالمن ومةالقيميةالغائيةوالوسيلية .
فيالقيمالغائية هرتأشدالمروقفيقيمةاألمناألسريلصالحالمسكتوىالمتوسكط
وقيمةاألمنالكوطنيلصكالحالمسكتوىالمكنخمضوقيمكةالحكمكةوالمعرفكةلصكالحالمسكتوى
المرتمع.أمافيالقيمالوسيليةفقد هرتفروقفيقيمةالتسامحلصالحالمستوىالمنخمض
وقيمككةالصككدق واالسككتقاللية واألدبلصككالحالمسككتوىالمتوسككط وقيمككةالتضككحيةلصككالح
المستوىالمرتمع.
أمككافيمككايتعلككقبالتماعككلبككينالمتغيككراتالثالثككةللدراسككة(الجككنسوالجيككلوالمسككتوى
االقتصادياالجتماعي)فقدأ هكرتالنتكائجعكدموجكودأثكرللتماعكلبكينمتغيكراتالدراسكة
الثالثفيالمن ومةالقيميةالغائيةوالوسيلية .



